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Om !iroen /JQ/Jier
Wegens hel fcil, dal aile Sc~ndinavische
fabrieken (waar het papicr VUlI DE OCHTEND
POST .edert jarcn aaugcmaald wordt) aan
aUe npdrachten !liet kUllMII voldoclt, is er
eenige YertraginK onbtaan in de verzend in~
Y~n heJ llfneue 1'~I)ier vall D~~ OCHTEND

POST.
Het S. S. "Bellllkalis" arriveerl met een gedeclte der voor OM be.temde pllpierzending
eerst ()11l!"eveer 21 October tc Priok, zoodal on.
hlad va,; heden lol dien datum op wil papier
l al moe!en verschijncn.
De Uilgcver.

Hm"haaldelijk bt~kt, dat de
Inheemscbell
ult
bcpaalde
maatschappclijl'o vel'schijnseJen
meer nut, leerJng of ver'lnaak
weten te huJen dall wij.
HieJ.· is weer een overtuigcnd
voorbeeld .
'Fe Djocja werd cen bijeenkomst gchouden vnn verteger.woordigers van 26 verecnigingen, opgcroepen door het hoofdbestuur. van de P.P.P.P.A., die
besloten cen comitl: van aetia
samen ts stellen in verband met
de
zedenllchandalen.
JoJon.ige zedensehandalen van
den jongsten tijd, die voorkwamen te Blitar, Banjoemas, Scmarang en Djatibarang werdelL
cr bespl"Oken.
In het eomit.e VRn actie nnmen zitting twee vrouwen en
twee mantien. Het is van plan
am op 20 October a.s. to Djocja
eeuige openbare vergaderingen
to beJeggen DIet het doel me c r
be,kendh ci d tc gevell
aan de zedenschan dalen van den laatsten
t ij d. Reeds 18 vercenigiDgen
zegden toe, daaraan tc zullen
dcelnemcn en verdeI' doet de
P'p'p.P.A. met baa.r vele DfdceIingen mede.
Vermaedelijk zullen zij, die
betrokken zijn bij de zedensehandalen to Blitar, Banjoemas, Semarang en Djatibarang
gedueht de p. hobben aan de
P.P,P.P.A. ell nan dat comite
van actie, maar daarmedc
wordt geen rckening gehouden.
Dan hadden zc die schandalen
maar m et mocten veroorzaken.
Tot dusver haddcn de Blanda's, die de 1cbecmli!cho pen!
nil:t trouw hebbcn gevolgd, van
de opgcsomde zcdenschandalen geen Clauw bcnul. Docll dnt
zal, dank ziJ het optrooen van
het cornite \Ian u.ctio, spoedig
andel's worden,
Dan zal ODS vel'mocdelijk ook
duidelijk wortien gemaakt, hoe
zuJke klcine en doode pIaatBen
het hcbben 440gelegd am :redClischa.ndalen to ontwikkelen
en daarmedo groot.ere steden in
de aehnduw tc awUen.

Bij voorbaat willen we gaat-
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mccr bekendheid moet worden
gt:..'gcvcn.
Wij brachtell hiel' uit Nederland mede het beginael, dat
echandalen en vooral zcdenschandalcll niet sne) genocg in
den doofpot kunnen worden gestopt. Van eetl schandaal is bij
ons binnen cen week gcen venIt
meer over en nog een week late<- zijn
de
en de
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ding zal zijn tot de.ze kie5Cbe
Er wordt geroddeld en gel'ateld, dat de Inppen van sommige
rcputatics vUegen.
Maar dat moge de eonversatie kruidelJ ("Strong tea and
scandal- Bless me, how refreshing! zcgt Sheridan), het
heeft geen nut, hot heeit geen
zuivercnde werking. AI die zieh
zoo druk bewegendc tongen
kunnell geen stukje van de samcnleviog schoon Iikken.
De groote sebandalen blijven
ongomoeid. Zijn ze nog niet
rijp ? Ons dunkt, dat ze overrijp
zijn. Doch ze worden niet geplukt.
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aes buizes: _ mag ik cens wetell, hcett meneer ook Inlandsche vrienden, die hier zoo llU
en dan op bezoek komen? .. ...
Het aantaI van de bedoclde
Inland.sche misdadigers is t eo
genwooroig iu de groote Btedell
ollt&teUenQ hoog, - zoo staat
er io h et bovenaangehaalde artlkel.
Duaruit voigt, dat het aantal
van de Europeesche vrienden
van deze Inlande~~ ook ont!Jtel-

Ie~~_hda0oarg mm°edete'"h,net' aantal ,an 1_

""'"
de uit deze verhouding voort·

:6!~en~~ =~~~le~as~~:;et~;

dat de politie, die cen tekort
aan personael heeft. haar arbeid ziet toenemen tengevolge
van het groeiend getal aer 1!:u·

~~~ttte zo~oeran;~~~;~~~ I:!

ro:eesche .vroll:::nnaters.
Dit is zeker geen reden voar
ziekclijke verbeelding der bur· bedenkel\jke lengte gekregen.
gerij had de autoriteiten weer Er staall .zeer . bekende namen een justititeel optredell tegen
eens op cen valsch spoor geleid,
zoo heette het dan. De leus
De

f;ge~~~n ~g~:~:' 0;: g;; ~::nE=::n~~ v~; :~~ e~~

~~~~~a::n !ZB~~ b;"t =~a~t=

maatsehappij
belangrijke posities
te vervuUen.
Maar wat }eest men nu in
daal komt altljd het andere
voort. A1s je een gearresteeroe een van. de jongste nummers
van het Po1itieblad) in een artiniet gauw
begint-ie te
klikken
en loslaat,
compromitteert
in
Diefvijf minutcn %oo...eel menschen,
Het is een bij de politie uit
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stige waarschuwing.
Maar hen
het
feit,
dat
er onder
zijn,
die
door
hun
Inlnndsclle vrienden in kennis
trachten te komen met Inland- ,

=~J~:::j~~~~eZ::

==-

d Parels
Colliers Gecultiveer e

stalleD. in Indische steden veelal
bljjken te zljn gepleegd bij op die
lijst st.a..allde mannen, en doorInlanders, die zelf of wier zo-

KIEK
0 RG
B U I TEN Z ,

den voor een justitieel ingrlj·
vel'Ontwaardigd te doen, als een
Europeesch kind slachtoffer is
gewotden van zoo'n man.. 1s
dezelfde misdaad gepleegd met

erg! Moet bet beden-en van
een
kind "VOOr
Diet even
2OO'n lDlandsch
InlaDdsch kind
heel
zljn leven ODS met evenzeer aan
het hart pan, als het bedenen
_ eon Europeesch jonget:ie!
Een fci.t is, Gat de eenm.aal
verleide Inlandsehe ~
opgrocleD "VQOl' het QllIlOeInbare
beroep,
dathebbep
de bilaDdsche
middelaars
gekozen.1»-

I

I

~

ONTVANGEN

fn~=~~ ~~;:;~~:/:\:~: ~llZesamenlevingpleegtzeer

rend mogelijk te worden beh.ande1d. Met andere woorden, er genoodigd en die daardoor de.
Ilen te VOl'Cn
&zen
inrichting
vanbijhet
huiswerden
nauwLaat U\\I> Piano door ons repareeren.
-~~~o~:n scl!~=o=.Il~'t. keurig konden opnemei:L
.
Grootste Atelier tel plaatse met de bcste Vak~enschen.
het nooit.
Er .zijn oak Inlanders, die
De r<iParatJekoscen kunnen op maandelijksche afbeDe samenleviDg mag van zich voor hun misdaden inlichtingen
van vrouwen. die
taling geschieden .
~:~d!\:t~~~':: ontvangen
nachtelblte bezoeJren afleggen.
Batavia-C. Piano- en Muzlekhandel KOK R IJ S wlj k 19
zoo' gaaf als een versc.he appel. maar, zoo zegt het artikel, de
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1'
verrot
klokhuis.
groep van
mannelijke
invites
Bandoeng Pian~- en Mutlea:handel KOK Bragaweg 29
Maar het is eel) appel met een le\'E'rt
doordehUD
diefsta1len
een
J X per maaDd.

: ~ ::; j

Tot zoover het Politieblad,
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a
omdat pubUek en pers zich te
vBnBI beden In a~nnement

:.

De politie houdt een lijst bij
van aile mannen, die het bela\'ingem door. De chelijk vinden, dat Adam een
rib opofferde om er cen vrouw

onafhankelijk, maRr in de beoordeeling van zedenscba.ndalen

II~N~o~.o~'d~W~ijk~.2~_~B~"H"~J'~-C~'I was
~f:r[:s:;~~~
er zelfs geengtij~~~e~n~i~~
schandaal.

II

Hoe ka.n de maatsehappij de veal grooler en el'1lstiger gakracbten ontwikkelen, die de vaar VOOl" de maatscbappij op,
verbetering, welke van baar dan uie der vrouwelijke:
moet uitgaa.n, zullen teweegbrengen Illa.lj niet verneemt
- .Bcroovingen tijdens of
van weI ken aard en omvang de
na het plegen van ontucht
verrott'igheid fa ?
komen oak vrij vaak voor.
Het nantal van deze misdrijven is grooter dan door aanDe
Inheemsche
schijnen tc hebbell !Jcgrepen,
giite bekend wordt, doordat
dat men met die struisvogelde benadeelden vaak uit.
politiek nict verder komt. En
sehaamte geen aangifte doen.
- In allerlei soorten van
zoo verkla.rcn wij haar streven
om meet· bekendheid aan de
kleeding, te
weten ala
zedellscbandalen te geven. Wat
"sinjo", djongos, chauffeur
daarom nog niet behoeft te beof geheel op Europeesche
tcekenen, dat zij In de bijzonwijze gekleed, wandelen of
fietsen deze typeD, aUeen ot
derheden vIm. die zaken zullen
bij gl"oepjes, avond D.an avond
\\' roeteo.
Jangs de straten.
Dc ophef, dien zij van ecn ge- Door hun neUe voorkoval makeD 1 zal verhillderen, dat
men en aangewende brutaUhet wordt "getoctoept".
tcit, gevolg van intiemen am·
In dit opzicht zijn zij ons
gang
met Europeanen, valt
voor.
het hun niet lastig in kennis
Men ko.n er overigens vun
te komen met interne vrouopC1.an, da.t als Banjoemas en
welljke bedienden, waarmede
Djatibarp-ng hun zedensehan~a
zij tel' verkrijgiug van de verlen hebben, Batavia stcllmg
langd.e inltchtingen zelfs
daarblj niet behoeft achter te
gu.arne een liefdesverhouding
blijven .
op touw zettcn. Er zijn gevalJen bekend, dat zij dagcnJang
in de kamer eener baboe verHet gnat er nu maal' om het
bl.ijf h ieJden, zonder dat de
te onthullcu etl te zorgen voor
bewoners van het huis daar
cen ruime vcrspreiding van het
ook maar cen vermoeden Vfln
opzienbarcude berieht.
hadden.
Maar uaarvoor schijllt iedcr
_ Bij voorkomende dief·
tcrug te deinzen.
stalleD, gepleegd ill Europec·
De stad is weI vol aehterk1ap.
8cbe wonlOgen of buurten,
In twce verhalen, die ieder
kan het aanbeveling verdicop de t ong liggen, speeIt Polly
nen eens wat meer met boTJ"1U18ito, tcnl]!JW'S cUe!, een
venstaande gevallen rek~ning
hoofdwl, in andcre tredcn minte bouden. l:Scgrijpelijkcrwijz-:!
dcr bekenue menschen op. Het
zal <iit op zaer kiesche en
18 alsof we in den tijd leven, die
voonicbtige
manier mooten
Sheridan aanlelding gaf om
geschieden.
zijn "School 'for :::;Caudal" te
- Hopelijk kunnen boven8Chrijvcu on iii den. proloog op
staande mogelijkheden er
tC mcrken:
voor ondcrzoeKingso.mbtcnarell t oe mede wcrken meer
A School for
Scatldal! tell me.
liebt te krijgen, in anders
I beseech you,
scbLjnbaar onoplosbare diefNctlLIH tb ere n. lIcbool U1i3 modillh
81.aUen. oct to teach you l
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"FRUJ ETTA"
is de nie:uwe
vruchtend ra nk
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de werk 'i ng.
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Maar dat, -

.,.

M jlm~l>o ·
P~9 .. " ~tah.

,

zoo
Butler - komt in
wor. \Vie tegen -de
loapt en wordt gepakt,
beklagenswaardige pech
_ En in lndie, - zoo
voegen wij hieraan toe - , is
dat sentiment zeker geen zier
zwakker. Hier is- een aanrijding door een auto evengoed
"tji1aka", als bet zakken voor
een examen. cen ontslag we~
gens Juibeid of een arrestatie
wegens diefstal. Ret beteekent
slechts, dat de wijze man, die
cen -goeden dag moest uitzoe.
ken, zich vcrgist heeft.
Intusschen if> ook bier bet
aantaJ dcrgenen, die nnar Erewhon-sche gewoonte hen, die
zlch schuldig hcbben gemaakt
aan zcdendelicten, in cen bos·
pitaal willen stoppen, niet gering. Dc Ercwhcn-sche tuchtiging zoudcn wij echter wet willen missen bij de kuur.

Otli(~.

Sc'."o·

-

ene kennisSen · hem,

omdat-- hij zoo ongelukkfg was

·;.ALLIANCE FRANI;lAISE."
Hn.altijd met zeeofficiereD.

naar Djocja wan de eerste
k lassers in bet Grand Hotel en
de tweede klassel'9 in Bot-el Toegoe zuBen ovemacbten. Des
middags naar de Boeroeboedoer waar de t hee gebruikt
woroen.
28 October naar Solo en Soerabaja, terwijl .29 October weer
tlit Soerab:tja per zelfde bootgelegenhcid de terugweg zal
worden aanvaard.

JAPANSCHE GASTEN

Tocht over Java

25 October a.s. arriveeren
bier per J npllnsehe boot 78 Ja.-

~::re:;re~nd~~ Wijo~~~~et~~~:

Hiervan rcizen 43 lste klas. Zij
zullen in het Hotel des Indes
woroen ondcrgcbracht en 35
2de klas, die in Hotel der Nedertandcn zullen logeeren.

die pe:~~~~~~ge~fl':i:t~~~ G~~

De zrocnver,,:ilderlng,
in onze s:l.menlevmg wordt op_
gemcrkt, is, votgens sommigcn
het .gevo.l.g van de weelde,
W:l.nrm WI) leven.
.

deM~~~s~~~=e~rnger;~s~~tk~;

ROET wnar zij ongeeer ttl 1.2
uur 's midd:1gs nal~ zullen komen en de lunch in het Grand
Hot!!! NGAMPLANG gebruiken. Na de lunch per nutobus

Tjikini-kwartier worden des
avoncis attccnloopendo heeren
door zulkc jongens ualll;e!lproken. Maar W8Drom juist da.a.r
en niet in bet centrum "an d('
stad? Wet, bet sCbijnt, dut zij
in tHe .tr af\l llog~1 cens ccn
emplooi "lnden. Is hel aanbod
),:n..ot<!r dan de \'raag, dan ;
dat anderen lasHg'.
I)ocb ala hier tourislcnschcpen aankomcn, blijkl cers t dllilklijk, hoevcet \'3n die Inlandache jong~ns er zijn.
De lnlandache knaapjcs, die
in de l.anddijke d~fjsa karbonWim zoudcn hoeden, l.ijn hier
oj)gcof£erd aan hct \'u l!ste mcn3Chdijke \'erdcrf en grocien op
';oor galg en rad.
Zit:, dit l(."()l!nsch:l.lltlt,:J.l, lienmllal crger dan wat cr in DjaEbu:mg of Ulit::tr is ont!mhl
wacht op het tocgrijJx:n ,'un de
ju!,tltlc.
}:';II als dll heefl }11ants geII :ld, z.:;u de: EIlTopec!lche sam(;I1I(;\'lnl;' Mar het ,·oorbecld
\'.111 de lnland.J4chc. cr \'001" kunI~(:n :wrgo::n, dat nlgcm(:<~llc b(~
kcndhcid aan hf.'L ~Mnd:l!ll zOtt
wurd(·n gegc\"Cn, opda.l hd nkl
:tOil kUnne n word~n !;1;"MOOnl

mnar, bl;hah'C de klaJlt<:1l (·n de
\'nn mimlcrj:l ri ::;p.

(:X'plol t.ant(:n

~~~td~ij o~~~m~~~eicf:le~~h

ta!~:~o~g: ~:a~~~~:~J: f~~

~~~~d:tidt~ ~~::~n:~~

_~_~~_ _~~

..........~

DETERDINGS OORDEEL.

sicl(c Rome, tocn de Romeinen

Belangrijke Opleving te verwachten.

op:dchtcn niet haalde bij die
van dezen tijd?
En wat was de luxe van
Swifts tijd (eerste belft 18c
eeu\\') vergelckcll bij de onze?

SEDERT 1!J31 \VAS mJ VOORSTANDER VAN
DEVALUATIE

En

waarin
Batires
toch Swift
wordt bijtcndc
van de perl
ode

Den llff«g,29 Sept. 1936.

~~::7c!kC~:IC~~~~~.z:!~P:'~:

"Wa!mm~ 1~.cl1t

sell vall de yorslen met de
hoogstc ecrbcwijzen werden
overl:l.den.
Wij kunncn thans blijkbaor
meer Imw verdragen met mindcr kwade gcvolgen.
Maar dc ongewenschte verschijnsclen, wuurmcde zij nog
altijd gepau!'d gaat, zijn een
ernstige
hCfStrijding
stellig
WIl.::trd.
Dat zullen vclen mij willen
toegcvcn. Dach .::tIs ik bewcer,
clat men dan m oet beginnen
met er openlijk ov~r te spreken,
;woals de Inhccmsehc vrouwen
nil zullen doen, deinzcD :z.ij van
~hrik terug.
E vcnats de Inbndei1J, die
nict over delt lijgcr dlll'Ven te
pl'lIt.cn, dlll'ven zij bcpaaldc
zaken uiet bij hare namen tc
nocmen ..En zij taken hct in mij,
dut ik dat wei doc.
Vermoooclijk is mijn dud
nlet grootcr dan de hUDne,
maar ik zic nu ccnmnal geen
kans am ovel' cen (Jnderwerp tc
Ilchrijvcn zonder het tenmlll.9tc
nan tc duiden.

UANTOORlUACHINES.
Be'J',oel( bij RU)·/i' Uvg.
E<;n grocp van ccn vijftigtat

Dal waren dl! woorden van
een vooraanstaandcn politicus
toen hlj Maundagn.vond zijn oordec! uitsp ralt over Dr. Colijn's
bcsluit dell Nederhllldschen gulden to latcn devalueercn.
Wetende, dat er althans cen
NcderlnndcI' en telEs een Ncderlandcr \'un wereldnanm, bestunt, die !'eeds in September
1931 cen groot voorstander
was van dcvaluaLie van het Neucrlo.ndschc betualmiddel, toon
Engeland bcsloot den gouden
atandaliru lOll tc laten, hebben
wij ems tclcroni~ch met Dr.
H. W. A. Dctcl'ding, den aan
cen iooer bckcnden directeurgencra.al \'nD de Koninklijke
Petroleum Mnalsehappij, in vcrbinding gesteld. Deze weigerde
evcnwcl zieh ovcr den nietlwen
tocfltand \lit tc lalco ell bcpaalde zich tol de uiUa ting : "Wat
mijn op inie IB, hcb ik hcrhl1ul::1elijk seder! 1931 opcnlijk gcugd in vcrsehiilendc gepubli~eerde artikclen". Ons Jijltt het
daarom goed , CCII en andcr in
dit artikcl even vast te !eggen,
opdat niet de legendc postvatte,
·lat niemnnd reeds jaren geleden ZOIl hebbcn voo,gestcld het
XngelHche voorbceld te volgen.
Oil he~ (t men t hana traehten te
rJuggCl'eerell en het is derhalve
IVcnschelijk van slonde af aan
:lie· mcening openlijk tegen te
sprekeo.

21sten September van dat jaar,
toen Engeland den gouden
s tnndnard vaarwel zegde, R et
\vas een warm pleidooi voor
vrijhandel, met den titel: "Appeal to aU parties to h elp to
end the world crisis everywhere
by applying a sound business
principlc in Ellgl~nd". (Een op1'ocp tot aIle partijen to~ Bamenwerkin~ am de wercldcrisis
overal te becilld igcn door het
toepassen van een gC1.ond zaItenprincipc in Engctnnd).
Op de algcmecnc vergadering
van de Ncderlnndschc Maatsehappij voor Nijverheld en
Handel las de voorzitter, de
heer Guepin, cen brief voor van
Dr. H. W. A. Dctcl'ding, wna r~
in de sehrijver IlleiUe voor het
volgen van hct Engelschc voorbccld door Nederland. Nnar
annlciding van dat 8chrijven
ontwikkelde zich een debat.
waaraan o.a. ok de bokende Mr.
J. W. Beyen deelman, tocndertijd cen del' leiders van de Rotterda.msche Bankvereeniging,
thana plnatsvervangcr \'an Mr.
L. J. A. Trip, ala president van
de Bank voor Interno.tiona1e
Betalingen te Bazel.
Naar n.anleidlng van zljn ultlatingen op die vcrga.dcrlng publiceerde Mr. Beyen een ingezonden artikcl in de Nieuwe
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vee! !!iiiiiiii'i"i.iliilii.iTi''i·iWil.i'i"jj'i!~
goud

verder I!e bijtende ana-

- "Wil m!'n den toestand van
in \'ergeJijkinr: met dien
voor de crisis in bee1d
brongen, dan komt men tot de

~~\~~~(~e toc~fc~~~~~lin~:~~v~~~
voor

WIC

zc aandaclltig bckijkt.

goud
geld
crediet
vertrouwcn

verlrouwen
erediet
gcld
goud

Het lijdt geen twijfel, dat de
zaken op imar lwp zijn gezet en
dat evenals voorhcen het vel'trouwen weer de basis moet
worden. Het gaud is te
schnarsch vanwezi"" dan dat bet
deze functies m:t succes zou
imnncn vervullen. Oat is wat
de bona f ide goudmenschen
het hoofd ziell. Ovcr de
[ide goudmenschen, die
goud voor polilieke
willen gebuikcn, zal ik in
verband zwjjgen.
Dr. Dcterding 1KJ01'2iet
Oplcvillg.
'

Wij vroegen nog hedenmorgen belet bij den heer Deterding, belovend niet over de vatUQUe of deva.~.uatie te spreken,
doch aileen ZIJD oordeel te geven over de toekomst van Nederland, die bem zoo ter barte

Dit kleine merkje
beteekent "Prima Kwaliteit".

HET ADRES voor:
StaalmeubilaiiSpringveermatrassen
Aile soorten houten
meubelen.

NOOROWIJK 11a. Tel. W. 2453

ve~~~I~~lJ: h~~~~~~~e~de v~~ ~~~!erg;~~s~~~;:J~~d~ ~:.!
~~~d~?~~~~!hei~t~~rrl~S H(~~ ~~~~~~ t:~~ \~~ :~~~~:~:

...P .

werpL-l.atsen, e~~. van de Ruys'
Handelsvcre.::mgmg voor Nc·
derlandsch Indic: In vij~ groet>Cn. we~~en d~ JongelUl rond_
gelctd. ZIJ ontvmgcn welw:lllen·
de en deskundige voorlichting
v~n de employes van genoemde
fIrma. Het bezoek duurde eenige uren en was zeer leerzaam,
daar het een inzicht gaf van
den tegenwoordigen stand der
machinale hulpmiddelen, die op
lHoderne kantoren worden toegepast en waarvan Ruys' Handelsvereeniging een uitgebreide
colJeetie heeft.
Met het dankwoord van den
direeteur van bet Schoevers Instituut, den Heel' N. Ant. Jansen, gericht tot de heeren vertegenwoordigcrs van Ruys'
Handelsxereeniging voor Nederlandseh Indie, stemden dan
ook aile deelnemers am dit
praetijkbezoek van harte in.
_ __
EXTRA EDmE

~;:lu~~~nghv~~n ~~e~~~!~~:~:~

moet worden toegejuicht door
leder. dIo cen gezonde handeJspolltiek WCllscht hoven een
slechts t.hcol'ctisch schoone
goudpolitiek. Betel' veel werlt

den Recr Deterding de volko- de inzcnder sehreef: "lk heb

.•,B, I\!.~baav
· onr .'::I·rordv::r":'t~I;"'n'gCh,tn· 1. ~~~~':f~~ ~~ta~f!-~~~~h":!~ sehreef bovenvermcld eitaat l'i Deterding, dien ik beschouw~.al k~~en , ~rd;tdeo..:tot bel bc.zoel, aan de toonkam.ers, u_ec:."'c:.)-,te.:..c.be,-w..:Uc:.z_en,-'_____d"c=a=ls:::ee_n_;d_O_OI_"'
_o-=g_
oed
__B1_5
kW3de gezinde personen tot inkcer zullen )tomen.
Zooiets schijnt inderdaad weI
cens to zijn gcschied in hel
l ~_nd "Ercwhon'" (het is niet
moeilijlc uit dien naam op te
maken, waa.r het ligt), waar~
over de meesterlijke satire op
de Europeesche samcnlcving
van S9mucl Butlcr handelt.
In dat land werden zij die
ziek waren, at dan Diet door eigen schuld, gestraft en in een
gnvangerus opgesloten. Docb
2;ij, die een misdaad hadden begaan, werden, zoo zij arm waren, naar b et h ospltaal geronden; maar de rijken konden
thuis worden verpleegd door
"rechtzetters", die boetptedikaties hielden en oak geeselingen
toerlienden. Bestond de misdaad uit een verduister.i ng of
cen dicfstaJ, dan moest de dader &aD den staat tweemaal bet
ontvreemde 'l::edrag betalen,
doch de benadeclde kreeg daa"rvan niets 'en ;,verd bovendien
ven:olgd voor hat Hof voorMi&plaatst Vartrouwen wegens het
feit, dat hij .de .misdaad moge1.ijk. had gZOlaakt. .
.'
Het doel Vb <fit stelsel was
den mlsdadlger tot inkeer te

~~~~ts~~;: o~~:~!!~~ ~j~~':.

Gaud in de Pla4 ts 'Van aan
to pronk
stellen".dmi
den win';;:el

gij, critici,
Vertr01UGe1l.
rllptic :tinnelijkheid en ongc- lion met t.1I 1931 'Voorgcstcld,
Wtl beginnen daartoe met een
lao( hooJ;tij vicrdcn "terwijl het ~~gCl$ChC voorbee1d fc 00& al1.i.lu~l, verschenen In "The
et..m{.slicden intrigeerden am !lenr
~:l~~:gva::v:; ~:~~m~r19d~~

~Qtu::~r~e)V~~ ~~nm~~~~~~~

na.::tr de wensehelijkbeid
van dcvalu3.tie der landsmunt",
in welk werkje Dr. Deterding
op biz. .20 en 21 7.ijn oordeel kenbaa r mU:l.kt. Het ligt baiten ons
bestcl, het geheel betoog owr
te nemen. doch ('en paar ken"Vw denkbeeld, een vrijwillige

~~~r ~~!t ~~e~ i~~~, ~f:\~ge:r~

jungen&, die &:(:8l l'lIft 7.cmdcn
wo:-dc:n, anderen hUn bictell
::I):~dt n pakkt:n.
Zled.aar overigclls cen zaak .
welke Mchr ecuwt (1m de hcmocic·
nis van bet c.:omile van adie in
%:Ike de zedenschandnlcn.
Dit i.a een ond : rwcr p, dnt bij
uibt.ck de aanda(:ht l.OU moetcll
hebben \'tm de Inh ecmschc
VntUWCI\ en m(x:dCTII (:n :tCcr ze~
ker ook Wil krijgen, als die op
J, E. JORDENS Jr.
de hoogte waren "!in de ontstctkndt: mlsdadigc vcrw ildcl'jng ........~""'_~~...""'"
der zct1en in een groote Intli~Chll Hlad, Wllar ... lln Inheemaehc
kindercn slachto(fcr worden.

Maar dcze toestand bcstaat
7.00 :11 cenigc j:lIocn; hij wordt.

"lk kan Wer slechts herhalen, dat i,:{ het met sir Henri,
zoowcl ten aanzien van de beteekenis van het zilver als over
den gonder. standaard omiens
ben en dat ik zjjn opvatting te
meer
betreur, omdat ik~ geIijk
GEROZILVER
nIle Nederlandel's, het grootste
Officieel Agentzctap
respect voor hem heb en het mij
spijt, dat hij meeDt in het belang van het vaderland te hanzij het offieieel verkoop agrmt- d'elen door met het volle gezag
\Ian zijn percoon een politiek
schap voor net GerozUver beeft n.an
te prijzen, die m.i. voor ons
~~~~e~dn~~~~Ok op afbetaIlng
zeer nadeelig zou zijn".
Daar zijn nu ook de nteuwste
prijscouranten verkrijgbaar,
1932 gaf de N . V.
Dc Tijd te Amstereen boekjc nit, getiteid:

ons heen waarnemen, zouden ...,""'~._~._
~
_~
_~
_ ._~~...,.!~~~~=
wij het 1'cc11t hebben am te zeg-

'======~~'::=: ~~~~lij?c~~ ?~I~~I~~%C~~C~~~gkl~~:
In cen vnn de :!Ilrntcn van het

het

naar Bandoeng, wa8r ' in
Grand H otel Homa.n.n overn.acht
zal worden.
27 October· per eersten trein
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De Ochtend Post verschijn.t
breen met cen extra-editie, wel.ke geb.eeI. gewijd is &.an een
prijsverlaging van. vulpenhou-
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Bloedarmoede ?
Biochemie G-E'°neesl

de oorzaak

ZAL SPANJE EEN EUROPEESCHEN
OORLOG ON'I'KETENEN?

Menteng 15
il5mS"'5252S?~2S?522!lm52.."~'

De Non-Interventie Commissie te Londen heeft baar verdere onderhande1ingen uitgesteld. Dit is een buitengewoon
belangrijk bericht, want het bewijst, dat de mogendheden niet
me~ bij machte zijn moeilijke
internati.o nale strijdvragen door
oprechtc samenwerking op te
lassen.
Wat is er aan den gang?
De po.sltie der Spaansche regeering is hopeloos. Nu is echter dcze regeering de eerste in
Europa, Rusland buiten beschouwing gelaten, die doende
is, de bolsjewistische staatsregeling op een land toe te pas~
sen.
Hicltcgcn ltwam een groot
ded van het: Spaansehe volk,
dat de christelijk Westersche
cultuur vertegenwoordigt, in
verzet. Dit hceft de bolsjev.'istischc Spaaru;che regeering verstagen. Langzamerhand bezeft
de menschheid, dat het grootere en hr"'re dee} van het
Spaamwhf ",elk niets wll we·
ten van 'V" \">pisjewisme en hoe
hel gemis
organisa-

I
Dcc[MBER'A s. VERKRIJCBMR

WAARDUi 2·S·7H21 UilSCENT
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' .."ne~:'verl<ie~legr!~;:~~:
, dat bet bolsjcde overblijkt
de
sedcrt jaar en dag
.
voor rekcning van
Macco1 Tric- Tri\c
,
aUes betaalt, in
zoogenaamd bolsjeD-:o;:crsprilS
.
bolwcrk op te richten,
Blfte:kockics
W:lamp Moskou bij zijn strijd
l/~w.'1fc1s
tegen de christeUjk Westcrsche
ChocoLllk wiltcls (Zwisco)
beschavillg makkeIijk kan stenImp.
nen, Moskou beeft met zijn geld
en door zijn agcntcn in Spanjc
Harmsen ~erwey & N. V. /.I cen hechte organisatie van bet

.
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Door de laatste ovenvinnin·
gen dcr nationalisten is nlles
veranderd.
Dc invoer uit Frankri,jk is
gcstremd, Madrid is van de Ca·
talonische havens afgesneden en
nangezien bijna de hecle marine
naar de nationalisten is overgeloopen, zuBen de nationalisten
ccrsu;w.ags beginnen, met de Cataloruscbe havens te hJokkeereno
Nil is het niet meer mOf;l'clijk,
dat de vriendcn van de Spaansche regeering min of meer
clandestien groote boeveelheden
oorlogsmateriaal naar Spanje
zenden. Nu is echter de tijd gekomen voor de zoo gevrees-

Ta~

baar voor Spanje Intervenleert. B.B. de beste kansen, doch door
Rusland beeft, evenals Spanje, slecht ~chleten en onvoldoende
zijn bezwnren tegen de zoogewerden de geboden

afwerk1D~

GRAND - SOUPER - VINICOLE

naamde
gen
door nelltraliteits-schen-dlin·
Dllitscbland, !taUe en
Portugal, die naar Litwinoff's
meening voor Rusland redenen
zourlen vormen om zich uit de
conventie
te trekkeu in
een memorandum neergeiegd
Frankrljk en Engeland zljn van
meerung, dat dew felten eerst
ondcrzocbt mooten worden.
Hicrvan Wll Rusland eehter

i/d bovenzaa!

terug

Tafeltjes kunnen vanaf heden gereserveerd worden.
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kansen
b~d WIst benut.
T.N:.H. Langzamereen overWlcht te verkrlJget;t- Het was
dan ook het meest In den ann·
val, maar evenals bij B.B. lukte ;;
bet voor het doel met met het
scbieten. Oak hadden zij weI $
een wellllg pech met cen pur
goed lngezette bailen, die pre- §
des Danat de paaI, geheel buiten bereik van de doelman,

Uleta zou
wetcn,
Want bevcsttgen
een onder- serie
kwamen.
We aanvallen
noteerden alIe
dan van
een
zoek
natuurIijk
T.N.H.
dat Rusland nlet weehts
reehts, die echter aIle door de
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wijze den bal onhoudbaar in het
doel k~n schieten (2-2), Dat
was een ve1'diend doelpunt en
de stand gaf voldoening, daar
T.N.H. weI sterker was. Nu
kwam de spanning er pas in en
RB. werd wedel' wakker en
werkte nu hard am opnieuw
een voorsprong te verkrijgen.
Er werd aan beide J;:anten fanatiek gespeeld en zoo nu en dan
werden er kleine overtredingen
gemaakt, waardoor hel ape1
nogal cens werd onderbroken.
T.N.H. behield ook in dezc periode bet beste deel van bet
spet. De midvoor Iostte een ge~'l
weldig bard schot, docb Matheis was op zijn post en wist
VOETBAL TE BATAVIA
dezen bal er uit te houden. Toen
T .N.H. _ 8. V.B.B. 3-2 er nog hoogstens vijf minuten
te spelen waren, Het B.B. het
In een zeer spannenden w2d- ~f~e~a:~/i~~~r e~e7~i·~!
strijd wisten de T.N.H, menweg te slaan. schot op schot
schen een achterstand van 2--0 voIgde
en B.B. kon den bal
am te zetten in een welverdieD- maar nlet wegkrijgen. Allen van
de overwinning van 3--2.
T.N.H. stonden voor het doel
De wedstrijd stond onder de en probeerden een doclpunt te
bekwame Leiding vall' den maken en inderdaad in de laatscheidsrechter Foltinsky. Hij ate minuut Bchoot de kleine
hield de teugels zeer strak (en rechtshalf onder veel B.B. beedit was noodig ook) waardoor nen door den bal onder den
de wedstrijd een rustig verloop vallenden doelman in het doel
bad. Beholldens de B.B. speIer (3--2 voor T.N.H.) Hiermede
Oscar hebben allen zeer spor- was de strijd ten einde.
tief gespeeld. Het zou van bet

gen. blj de non.intCl"Ventic-con- van B.B" zagen wij geen bal be- ~IIIIIIUIlIllIllIllIllIllIllIlIlIllIllIlIllIIIIllIIllIllIllIIIUIllIUlIlIUIIllIllIUIliUlIIIIIIIIIIIIIIIUIlIllIllIll'UlIUIIIIIInllllnmmil[~
ventle hreft aangesloten, moet hoorlijk aangeven. De midhalf ditland natuuelb"k delngende....
maakte ble,op ,",n uitzon- -==_§
E====_
denen opgevcm, wannecr het _ dcrmg. Stee?s Wlst hlJ met ver-

het Fransche adviesjacht

H~dcn

Wedstrljden te Semarang.
Zaterdag j.l. hOOden er onder
groote bclangstelling kampioenschapswedstrijden te Semnrang
'P1aats, waarbij het lange nfstand kampioenschap-25 K. M.
behaald werd door T. Dumas,
die als eerste aankwam, v66r
On<iang', Indardjo, Jaap Horst.
Doornik, Schipper, enZ. de vroegere kampioenen.
L. Ondang werd Java-Kam·
nioen-Sprint over 1 K. M., Kooo
Ham Java-Kampioen Stayer
aver 50 K M.

te~~!~~~e~eR~~a;~ ~~~~~: ~~~k~~~o~~~e~~~~eD~~~~~~~

ctober

ter gelegenheid bezoek van

;

I

d, gow.pend, tus"henkomst B.B. bestuu' niet kwaad ,un
an Rusland die znl moeten be dezen nog jongen speIer eens
*'"
gvYe;nnnSe~n-'i~ettedh,ocundtcanJ,Onlsde'shneoohdsa~
~e::cht onder handen te ne- U.M.S.
De wedstrijd V.I.O.S......
ging niet door, daar de
te bczetten, om het contact met
scheidsrechter niet was opgede Bolsjewistcn in Spanje tc
Voor de rust werd er niet blj- komen.
herstellen.
zonder fraai gespeeld, de af----------'--------------------

0
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proletariaat gescllapen, waardoor _bij de verkiezingen de
meerderheid kon worden behaald.
Nu echter bliJ1tt, dat de2e
"meerderheid" sleehts door de
roode terreur is verkregen, en
de tegenatanders deT regeering
in de meerderheid, en nan de
winnende hand zijn, nu ziet de
Spaanscbe regering reikhalzend
naar de hulp van haar bondgenooten uit.
Zoolang nog bet grenstation
Trun in handen der Regeering
was, kon zij uit Frankrijk naar
behoefte oorlogsmateriaal betrekkeR. Toen de nationalisten
Trun veroverden, vanden zlj 67
wagons met oorIogsmateriaal,
die door de Rooden niet meer
ontpakt konden worden.
Zoolang nog de spoorverbinding tusschen Madrid en de
Catalonische havens intact was,
kon ook langs dezen weg 001'logsmateriaal uit het buitenland
a..:'l.ngebracht worden.
Zoo lang verder het grootere
deel dcr zeemacht de regeering
trouw bleef, kon dit de CataIa-

bet Hercules.Vcietbalve1d, paal vo6r de tweede maal- den
terwijI voor de ataanplaatsen - bal in het net deponeerde.. B.B.
de ingang ligt aan itet Konings- had nu een nuttigen voor~
plein West tegenover het- Ford sprong van 2-0.
.
magazijn.
Even dachten wij dat T.N.H.
Zaterdag 31 October _R.S. zul~ nu den moed liet zaken, doch
len de openingswedstrijden wor- Diets was minder waar en met
den gehouden.
man en macht togen zij nn ten
Sportieve jongen1ul die wat aanva}. RB. had nu weinig
voor de wielersport voe1en, kun- meer In te brengen en doelpunnen zich op bet kantoor van de ten mf:lesten er ~omen, hoewel
wie1erbaan, als lid voor de op d~ drie verdedIg.ers v8Jf B.B.
te richten Amateurs-WieIer- wtstekend werk haten ZIen en
club, opgeVen.
keer op keer de gevaarlijke aan:Vooraf zal op 31 dezer nog vallen ~nderdMlkten. Toen Lipeen "sterrit" door Batavia wor- pelt ZlJ.~ vIell.l?el~spele~ weer
den georganiseerd open voor eens VI':iJ spet het, snelde deze
iedere wielrijder(ster)-geen ren-i met den bal op het doel af- .en
ner-een z.g. betrouwbaarheids- gaf schelJ:'!"n voorzet, de tnldrit terwijl het punt van sarnen-I VOOl' die ~c:egelo~pen w,as kon
komst de wielerbaan zal zijn, e1' no~ JUl~t blJ en v60r dat
tijdens de opeing om 6 uur n.m. MatheiS er lets aan kon doen,
Verdere aankondigingen vol- lang de hal achter bern (2-1).
gen in onze advertetltie kolom- Dat gaf den T.N.H.-menscben
men..
nog meer moed en bet werd nu
een spel van aanval tegen verdediging en wederom was het
de llnksbuiten, die cen pracht

'Van
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Ge.hee.l in Maleische diaJoog opgenomeut dus vooriedervustaar.baar1
Geregis.reerd door

MANt\[IS

a

l,ad
zoo den
fokken
• doch op tweekunnen
meter 5.
voor het doel miste hlj deze 55
schitterende kans. B.B. deed E
het merna heter aI was het dan ==
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FRA~KEN

en

ALBERT BALI~K
MuziekvanPeulSchramm

genhebbenalsdieopdePasseI'- doe1bleefOscaropdenbalzit-

Jr. R. A.. OgilVIe. terwijl de .N. de sdteI."dsreCh.ter. _ . hi.-&door.
V. Atlanta gevest;jgd to Bata~ Iron de TB.H. l'el'dedigiDg den
vi.., ala exploitante-optI,oot.
bel met inaer wegtrappeIl en

a
i!i

De! boof-dingaug is dIe van dIo.'lIi&cloIO
2IOO-kwam de!;e
bij Kanusama.
aii
hotI>ocapork.DMSt_lDaImg
_
_ dB ~

Orkest ODder leidibg

Hans _Brandts Buys.
_
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..DE, OCHlENDV PO.ST"
DAMES lUOD&ATELlER,
LAAN DE 'BRVll'iKOPS S4!.

~~r~~~~~D:VO::t~iI~*!~~: 1:.:.::::..:...:.--=-~:-~:--

mede. van te.llormades door ' gediplomeerd COUPEUSE. · Annmaak CORSAGE-BLOEMEN
(oplelwog voor bloemen-mocUlt_).
Vlug - 'Coutant ....... ~llijk.

DE REGELPRIJS OEZER AOVERTENTIES IS F 0,20
MET BEN MINIMUM VAN ; REGELS.

SELEQTA.
Goede wijnJ~e.~oeft
geeo krnns

lei, WI. 6tlt1·643
\Vegens repa.trleeren.
tel' overname ooDlpleet meubilair en Whippet 4 Cyl, Auto.
Alles soUde en in zeer goede
staat. Te bezichtingen na tel.
afspraak _ WI. 4810.
Voor peying guest(e) beschlkb.
mooie gent. bovenkamer m/ terr8S. Nieuw Menteng. Te !Jew.
Serangweg 5.

~~lr, A : . dl~~l!:~:il;'-----hee-ft

1~~8,

Omcbl

hi; ~~en"'9

"j" PeI\C ~ "illIl.

\

.[l9L~Pd'

nette uitvoering, bi1lijke tarleven.

PERblAlVENT WAVE eompI.
m/ watergoif voor f 10.- Bij :

Oost 1 R. tel. 130 WIt.
Hotel SIIU'1'TE RAAFF

,.~~, ~ G<oole. J<c ..liar HaIl;ond h ... ~
W..,d timme<m.n;" " hu~ ••" Zu".;Ia ...~
['j" ~ m~' de ~nw.eil
liel n;~ilnd ieb Ie ..eMdtcn.

BAUVIASCHE COoPERATlEVE
Begrafenls-Onderneming
(AJa rechtspersoon erkend bij GoUV. Be9lui£ 13-3-1924 No.
62 % tramstation). Bal-C. Tel. No. Welt.

__.II

SAVOY
voor direct

~aa~~~~, {f~!in:~l.z~~~r1. f~~I:~;;;;~;;;~~~~~;::j;~$~~~~~I:~

BvnboekjeB
Tel. WI.
vcrkrugbaar v.a, WIt. 926.
f 17.50 (verkort menu); volle- _ _ _ _ _ _ _ __

gangeD;

dig menu: 5
verkort
HILDE :rtIUHLNICKEL.
_ __ __ _ _ __
menu: 1 hoo!dgaog minder. De HolJ. coupeuse, modeme coupe.
achte ]i'riesche (uit Grouw) Ochtend, middag en avondtoi· ...~==~~~~~~~~~~~:'i:~=li.:io.!l
Kruidkoe-k uitsluit. bij ons
letten 11Mr mut, Zeer blllijke :
krljgb.
.
Tel . 5224 Wit.
HUUK,
Bereld volg. 85-j. erva.rlng . Keurtg gem. pavilJooo (z. kost) bev. platje, zitk., musk. vr.
verkregen uit eigen kweeke- eJaapk. m.v. wascht., eetga1. v. 1 pel's. of echtp. z.k. Pr. incl.
Ld. omstr. van Batavia en llcbt en water f 40.- Besoekiweg 21, Tel. WI. 5073.

KOOPJES
Studebaker
Touring

f

Dodge Sedan 4-cyl. J 350.Ora ham Paige Sedan 6cyl.

f 500.-

EEN MENSCHENLEEFTIJD GARANTIE

1'-- - - - - - -__ '1

Te loop:
Industrieoi Bouwterrein
gelegen aan den grooten weg. Totale oppervlakv/d. blad.

;,________m______ ,____.;I _____--"-____
DageliJks versche aanvoer per KNILM v an grootbloemige gladiolen. chrysanten. orchideeen. Holl ,
rozen enz . .
MENTENG IA .
TEL. WELT. 820
I u.

en tach maar 2 "Uur van Batavia.
Jlotel de Wilde
SJndaD~ja
telefoon 23..

Te koop : N"te8We baby Ford Sedan de I.u.'m 10 P.R.,
4. deuren. jaar 1936.
!of. Hotel ..Juliana", Pe~ton 17, Bulbmoorg.
ken, voor bezoeken v /lian,de],,-I 'late.
huizen eu te Batavia en
op te nemen voor cen .

842

v. d.

blad.

No:

(Ve.nnlging OnderJing en Steun Eurnpuschc
G r 0 0 t h .. n de!SQcf:mplol'c~rd ~ D l

WANDVERSIERING.
Groote sorteering gekleurde
platen en plaatjes v.a. J 0.15.
Bloomen, landschappen, zee- en
riviergezichten, etc. Kinderplaten-. Van W.rjhe's Boekh. Keb.
Sirih 9 tel. 4821 WIt.

te 8100 M2. Zeer geschikt VOor kleinwoningbouw, 2wembad of wielerbaan. Br. onder No. 855
!

diste, Kroescnplein 13, tel. 6237
B L 0 E MEN HAN DEL
Wit. (Senen)
GERDIE
Opleiiling Cost. coup. en Bloemenmoil., OchtCDd·, middag- eD
avondlessen . Club- en privelessen. Vlugge eenv. methode.
Succes verzekerd. Dip!. in 3 a 4
mnd. Zeer bill. tiner.
'-"":"":"="":"::;;;"::;:::""_J II

almanak'(referenc. hoek).
de . com.mlss1e. Br. onder

Worda nos heden lid van de V. O. S. Ii. G.

o.;tlijh <10k rjj,tlafd verkriJybaar

I

~:;B ~~~~~::·enG~r:~en~~:I,.-------"---...,

~~=: Eng. InumeiidesD.,-1

6ROOTHANDELS8EEMPLOJEERDEN

Levert LUNCHES v. a. f 17.50 en f 20.- VOnr 1 petS,
t'. 2 pers. per boekje \'80 30 boos.
Meetdc[e per90oto redllctie.

en v.a. f 25.- en f 30.-

nieuwe bandon, nieuwe aeeu,
geetectrificeerd met _ Delco·
_ 175.- . Chaulanweg 44.
""~.":'.~'~~~~."

j\looe Vaksehool !evens bloeD),..;n en eorsagcatell~r 1\1. v. d.

Gero~lver

aaomelden:
DINSOAGAVOND
i.30 - 6.30

509. Prima conditie, 5

voering, voor spl·oo',fe,!,,,h1tl.ge
cactustuintjes OW',, " '" -'""C --,
reeht bij: E.A,
Gondangdia 7,
Komt, ziet cn
SteWlt dit unicum van
lijke industric.

P R I) SeD n R AN TEN
(aok Kvering op afbftalilll)

vraagt een derde leerkracht (intern). met acte Lager
Ouderwljs.
Brieven met uitvoedge inlichtingen te riehtan un de
Direetriee del' Internaatschool
Mevrouw J. J. Lohmann-Scbreuel.

SPOED.
~'ia.t

VRAAGT DE NIEUWSTE

Poentjakpas.

r---------,

tie. Te beyr. VERKERK & Co.
WIt. 3600.-

GEEN UUURVERHOOOING:
Kleine u(Jch modeme woonhnlzen te hUllr nangeb. Besehik·
baar 4 van f 15.- , 2
1 van f 32.50, 1 van
maand. Gemeubit. f
Gelegen "Iak bU het station
.Mr. Cornelia, Te beYr. Bekassiweg 146 Tfn. 1945 Bat.

;~;;;;;;~~~~~ii::~i:o:~=~iiiiiiiiiiiiiill
: "KUm en

a.llede
waarborg
geven
kruiden
. en deskund. sa·

r.~~~t~~r:~~~~~~~ ~5sg~
~~l~~~:e~~:~~d6;~Y~!t 1:~~

Zii .~rlcctll U IIlOTcclen en fi oOlnticd"n steun. lodiro U bui[cn U",
sc huld I~ngt¥olgc VOlO d e lijdsnrasr;oodightden buitcn wuJo:k.lng lijt
geu"kr cn dlcQ I<: IlQC"olge 10 mocl'ijk.h~d"n vetk~crt.
Lldmut'c~p 1°/0 .<111 Uw JD3;IndeIijks"h !;!.Iari~ met cell min imum
nD f
1.- tD c<en mOlxlmura·coDcrib!lti~ van f 2.50 pcr ma:nd.

BATAVIA, DINSDAG
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ZEVENDE JAARGANG

1936
Bewoog er niet iets in het
struikgewas ?
Een doodsbleek gezicht kwam
tusschen de tal,ken te voorschijn,
Elise verliet haar schullplnats en sleepte zicb met moei~
tc naar de bank, waar het tweetal zooeven gezeten bad, Als ge~
broken viel zij er op neer.
Zij sloeg de handen voo!' het
gelaat, dat nat was van tranen.
"Groote Hemel, hoe moet dat
afloopen ! Zoo Vincent het werkeIijlt over zijn hart kunnen
brengen, mij te verlaten ? Kan
hij zijn plichtell tegenover mij
z66ver vergeten, dat hij met die

ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD
VerscbiJnt te Batavia, Goenoeng Sehar! 46 bij
tlRUKI{ERlJ JOHN KAPPEE

Dtnedall-, DQnuerdae-- en Zaterdagochtenci '\Ioor Batavia, Buitem:org en
Ornstrekcn In 12000 exemplaren
VeI'llchiJul te Bandocng, SumlLtrlllltraat 1, ZOndagochteud

voor Bandocng, Tjlmahi en ometrekcn in

(I{){I() exempla~n

UITGEVER: JOHN KAPPEE.
Baun1a, Gocnocng Sehari ~6, Teletoon 582 WIt. (Huts 8667 Wit.)

f

AGENT TE BUITENZORG:
J. A. C. Tempel _ Groole Postwcg 84.

AGE."ITESSE TE BANDOENG:

Mevr, Blnemen·Vermeer, SumatrRytraat 1, Tel. No. 88'.
Aoqula!Ue A, J. L. M. Bloemen Qude Hosplta..... lweg 19, tel. No, l3S1,
Dtr. B. A. N. A. R. B. U.

Tel.

I~IIE II~ID ~~llIllllr lilliE
....".","""<>-<"""""""""''''''''''''''''',.,..'""'''''''<:>..........~.........'''........'"...~..

Zij onderbrak haar gedachtengang ; het bloed schoot hear
nnar het gelaat. Een poosje
blecf zij nog zitten, toen sprong
zij op en richtte zich overeind.
Op het somber8 geluat stond
cen wanhopige vnstberadenheid
tc lezen.
Nog wilde zij den moed niet
gcheel opgeven.
"Zij is zijn booze geeat! Maar
ik zal met haar vechten om
mijn geluk ! Alles wit ik in het
werk stellen om hem uit de valstrikkcn van deze ellendelinge
tc bevrijden, eer het te laat is!"

ten tie a tt Batavia, Teiefooo Weltevreden !'iSS
S, B. H, G<.lpner, Tel. Welt, riO:lO

,"oar kbu.·htt'll over \'er~preldlng u!tlilulteml

lr II~IR Il

~IIIIE

:!~r~r O~a~e~g;~;;en~;u 1;~ ~""""""<:><"""~"""..,.

REDACTEUR: J. VEERSEMA
Batavia, Ooen~ng Scharl 46, Telefoon !'i 83 Wit, {Huts !'iSM Wlt.l

A d V•

GEGARANDEERDE OPLAAG: 12.000 EXEMPLAREN.

\"clt. till

Opgan van O-P-ljrs, ultHhtltcnd by \·oorultbetnl!ng. btl het SigarcnTnIl',i:alQn "De Jl,d",Jaar u ]'felltclll> 3, T el. \Velt. 2607 of Slgnrernnngnzijn
"De T\\>IU{sphl llt" No(,rdwijk 38. 'l'el. \\'clt, 8-19 or rccbtlltre",klI aan het
buru.u op G~DoeUg Schild. Rcgelptijs J 0.20 per r "'gcl ll11.lt. een minimum
,'nn !\ tt1::eJ~, biJ meer plaa\.Blngen (minaten9 12 ronal ncbtereen) 100/0

Belang rijke med.ewer king ter voorkomlDg van

P RIJ S-OP DR IJV I N G

DE HUWELIJKSDAG.

Had Bertrand in het geheel
geen gewetenswroeging, ala hij

FEUILLETON
.NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kwellingen eener moeder
door
DE NOVARA.

H(5).
_. Nu ift het tc lant ! mom pelcit.' hij. Waarom hcbben wij elkanr Ili('t \'t'ocger ontmo"t, toen
'wij heiden Ilog vrij waren! Toen
ik mUll '\'rouw lcerclc kennen,
ducht ik dill ik hanr beminde.
Zlj waK "cn Wecg, stand gehccl
r..lIc/Jn op 0(: wcreld en had 'n
lief ell wl;ht karakter.
. "lk _ ~U!! OOk. tam~lijk geluk-

En het arme jongc vrouwtje
in het struikgcwa..~ moet dat 0.1ICE aanzien. Sicchts met moeite
cnderdrukte zij een uitrocp van
smart. Zij zotte de tanden diep
in dc lippen om het niet uit te
gillen van verdrlet.
Florence had zich zachtjes
loagem.aakt uit zijn armen.
' . ~ Kom tot ' bedaren beste
vricnd! Gij zijt gehe~l van

zat ? Hij wist immers heel goed,
dat zij near hem verlangde en
bcdrocfd was omdat hij wet
kwam.
Maar neen, hij onderdrukte
£lIke betere opwelling. De begeerte naar rijkdom en een gemakkelijk leven verstikte aUe
bctcrc gcvoclens in hem.
Hij had maar een doel voor
oogen: zoo gauw mogelljk wilde
hij met Carola trollwcn om cen
orlbczorgd leven te leiden op het
landgocd Preville, dat zijn va.der hem had afgestaan.
Om dat te bereiken, ruimde
h~i elke hindernis uit den weg;
In de cerate plaats trachtte hlj
7,ijn moeder cen rad voor de 00gon te dmaicn.
Van F'lamon teruggekeerd,
waar hij Suza.nne "alI~en had
achtergelnten, l~et hlJ ZlJn. moe-,
cler een verklanng zien, die nn.~
tuurlijk door hem vervalacht

~,~~.II~;I~~~:~; !t~~::~;kp~st=f ~~~~~~l:t ~~Wnt Plf~ht ~:,nh:~~ w~~ dezc verklaring stond, .~at

ik w;J.l hartstochl i;~! Scdcrt
giatcren weet ik nauwelijks
Ineer wat ik doe! Al mijn gcdaehtcn zijn bij u! Ach, wat
heht gij I?; di~n cnkelcn dug
!'\:cd~; van mlJ gcmaakt!
.l)e f;nmrt. overm:md.e hem en

tc gaan? Dan zult gij mij spoedi verg'etell t
g Ik
.' t ., N 't I
Wect u ',;'~?!~e e~ ·hetO~!..nie
o~' U bij mfi!Jte kunnen hOUdcn~
Ik laat m~'n vrouw zoo gauw
mogclijk na~r huis tcrugkeeren

Suzanne aan een ongenecsh)k~
krankzinnigheid Iced. en haar
hecle lcven in elm gcaltcht voor
zenuwlijders zou ~oeten doorbrengen. Ret i:lchrlJ'len !las onclerteckend doo: d~n ~lrecteur
van ee,: g:ootc mrlehtmg voor

hct dUlvcJfiche JachJe van Flofence, dit zj~h heimelijk ver~
m:Hl~te met ?IJII wan hoop.
•
Elise zag het ('chter weI en
hanr hart d~eigde ~.til tc staan

N t 1"1
p..
I hi]
op grond van deze verklaD~nU~~~n(en ga~ na~; h:~~~~t ring ech~scheiding had B;a.ngcvan het lev~ genieten! Wij waagd, d~e weI zeer spoedlg zou

~~.rJl~'er~:~~~~~~Cl~~~~~~e ~~~ ~:!ie~~o~anz~~~~
~a\~~sl~~~~ 1{~.~~f~~~~~· zijn maeder, dat
1

~!~nn ~t~~i;en;'fUl;l~e~h~! ~~~

k n

. tsen 0 waar nie- worden Ultgesprokeu.
~~nd on~I~~nt en )~ven aIleen Daarmede was de Dude dame

vaor elkaar en ~oor ona geluk!
op de kniefn te smeeken, uit de
Florence had er"al lang genabijheid van deze verleidster noeg van, ~een te ZlJn. H;t le~~
te vIuchten v66r het te laat haa; prettI!? ~oe, ~et zoon .WlJwaS.
gevlgen ~1lionnalr op relS te

de~aa~la~et e;,e:~n~f~=:.t~~~ ;::~n~n

zlch met hem te amu-

~~r~:e:~e~~~::~:~rh::nm:i~~

van het eerste huwelijk van
Bertrand vernam. Hij girlg den
laatsten tijd juist zoo goed met
.zijn zoon om en zou anders zijn

::~ouwen in hem weer verlie-

was toch maar olie op het vuur
- Dat gaat maar z66 niet,
Tech verlangde zij nog steeds
gewcest !
zeidc zij aarzelend. Ik mag de naar haar kleinkind. Zij had het
Deze eIlendelinge had hem voorziclitigheid met geheel en zoo graag eens aan het hart ge~

~l~~: :~~w~e~~a~~e~~hi~z~:~ ~~n~~:;;'a~o~et~~e;~n ~~ ~e~kJit ~:; =il~~rt;~:n~;ij

uat zij wecrIoos was.
-Wees kalIn, zeide Florence
op vleienden toon tegen den op~ewonden man. Gij zijt nu eenmaal getrouwd en daar is niets
aan te veranderen! Ik wiI mij
ook volstrekt niet tuaschen u en
uw wouw dringen ! Daaram is
het maar het beste dat ik morgen vertrek.
.
De intrigante had haar berekening goed gemaakt. Landel
sprong op, alsof hij door ee:!
zwee~slag . getroffen was. HIJ
1I;0n zlch met meer beheerschen,
m~r trok ~orence.hartst~chteliJk n~ar :~ch toe.
. ' ..
. - Wilt gt] heen?,aan? rleP?iJ
wt. Neen, neen, lk laat n. m~t
vertrekken ! Th zou krank~g
worden ala ik u !riet meer zag!
Wij mooten bij elkander blijven,
geliefde! Ziet gij dat dan zelf
Diet in?
. .'
Hil had zi.jn .zelfbeheersching
geheel verloren.
. Hoewel. Florence deed alsof

bier naar Parijs te vertrekken.
_ Dan na!!!' Parijs, antwoordde hij haastig. In zoo'n
groote stad loopen wij nog het
minste gevaar am herkend te
worden! Wij reizen natuurlijk
ala man en vrOllW en onder een
.anderen naam.!
Weer kuste hij baar onstuimig en zij liet het glim1achend
t~. Toen richtte zij zich op.
.
K
"
ten- an zei'df'- zij.o~:km:er m~ d~ geschikte plaats om zulke dingen
te bes reken Kom vanmiddag
in mij~ pensi~n, Dan kunnen wij
on estoord samen beraadsla~

ge~.
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Particulier initiatie{ draagt
bij totHANDHAVING
en zel{s VERLAGING
prijsniveau van artikelen
voor dagelijksch gebruik
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Hi) was geheel ~Ulten ZlchzeIf.

Deze vrouw de ~Jne te noemen,
met haar 0P relS ~ gaan, dat
leek hem het h~rliJkste wat er
hestond.
Op haar verzoek: 'gingen zij
ieder afzonderIijk naar huis. ,

Er is de laatste dagen heel wat

Maar thans heeft een der plaatse-

gesproken en

over

lijke firma's de zeer te waardeeren

prijsverhooging en prijsopdrijving.

gedachte gehad. om door een be-

en de Regeering heeft zelfs ingrij-

langrijke prijsverlaging het hare

pen de maatregelen moeten treffen.

bij te dragen om het spook der

teneinde het publiek tegen over-

prijsverhooging op den achtergrond

matige prijsverhoogingen te be-

te dringen.

scher men,

Deze gedachte zult li. zwart op

Gelukkig is er neg een groot aantal

wit vinden in de in dit blad ziCh

zakenmenschen. dat het hoofd koel

bevindende aankondigingen. welke

wist te houden en diverse artikelen

wij gaarne in de aandacht van

die voor dagelijksch gebruik dienen,

onze lezers aanbevelen.

niet in prijs verhoogden.
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vierd ZOll worden,
het oog
verzekerde, dat de dagen van ep den gezondheidatocstanrl
het arme wicht geteld waren van de~ ouden heel' ~e Bon~
en dat de moader van Suzanne C?urt, die den la~ten ~ee~
het good verzorgde.
DIet hgoed w:askm~~"
Bertrand maake nu op Pre- was un ee~g
, ZIJ zou en
ville alles in orde voor de ont- een der~!t ~urten1S dus
vangst van zijn jonge vrouw, slechts
even,
terwijl Carola de laatste hand
Drie dagen voordat bet bulegde aan haar nitzet.
welijk voltrokken zan worden,
Op zekeren dag bracht hij kwam CaroIa met haar vader
zijn moeder een - ambtelijk te Malot ann. De oude heer de
schrijven, dat hij ook handig Monteval zan met Bertrand zoohad . weten te' vervals?h.en. lang op Preville zijn intrek: n,::
Daann werd de. echtschetding men. Carola logeerde echter ~
tusschen hem en freule Suzan- haar schoonouders, waar zg
ne de Lavaliere uitgesproken.
met vrellgde .ontvangen werd.
Nu had mevrouw de BonDat Bertrand in de wolke:n
court geen enkele reden tot on- was en aan de anne Suzanne
gerustheid meer en zij verbeug- heelemaal met meer dacht, is te
de zich over het geluk, zoo'n begrijpen. Hij had Zijn. doe! bij_
lieve sehoondochter to krijgen.
,
.'
Daarde vader van Carola al- DR bereikt..
maar een. oude huishoud- Binn~ een paar ~ was de
ster bad., word op verzoek vPl bekoorI~jke Caro1a ~ VI'OUW.
Retrand de bruUoft in zijn ou- ~ ~u~en een gezellig h~
derltik: huis gevierd.
lijksreisJe ~ alvorens zg
Yevrouw de Boncourt. was ,:v~. hun mtrek namen op

s:

Ileen

geschreven

.~en

Het leven was voor
louter
rozegeur en maneschijn...
Bertrand was de teed.erste
bruidegom, dien men zich kan
denken, en Carola zag in hem
het ideaal van een echgenoot.
Eindel.ijk brak de huwe1ijks~
dag aan. Bertrand kwam al
vroeg met zijn schoonvader
nan. Dat was eeu drukte in
huis!
Mevronw de Boncourt kon de
jonge Druid. van wie zij reeds
hie1d als van. haar eigen kind,
met genoeg bewonderen...
Bertrand was vreeselijk. gejaagd, waarom begreep bij zeIf
Diet. Vervolgde hem. de gedachte aan Suzanne? Vergeleek .hij
dezen dag met dien,. toen hij in
alle stUte met Suzanne in het
huwelijk getreden was! - Of
.kwelde hem. het bewustzijn. dat
hij een]age daad beg1ng. door
Caro!a' naar bet albar te voeren, t:.erwijl hij nog wettelijk
san een andere gebon.den was!
Sprak.zijn gewNen met. als

Hij

had.~ :'a:hard ~ndaar

moeo:n ZIJ~, mdien hij geen
vroe~g gevoeld ~d..
lukBeve;td V~din1 en~
h gm~
sc oonm er ~
te

:'keedka.-

~om ;et~ds~ ~
e~
~

~kk U
vo h t ~ k~
worden ,?ur zau d.e!f
Oak ~ginO' nch verkleeden..
.,
Waarom beefde zijn. hand zoo
hevig, toen bij.zijn witte (}as
omdeed? Hij was woedend op
.zichzelf omdat bij zoo opgewon.,
den was.:maar het gelukte hem
niet. kalmer te worden.
Voe1de -hij 'dat het <mheil D&derde? Was hij di8rom. zoo rnsteloos en gejaagd ! Vreesde bij
.

baar gevangenis ontsna.pt was
'&l Dcl1 in z§n. nab\JDeid bevond!

~derde

Het onheil
met !'as.
sche schreden .
•
- - - - - - - - - :Nadat s,uzanne oP. een, ~
wa~. had Ultgerust, gmg ~ em..
delijk op weg naar het hUlS van den heer de Boncourt.
Tot dusverre was zij vastbe~den en moedig geweest. Nu
ZlJ haar doel.naderde,. ~ ~et
haar plotseling als~ zu met
vorder kon..Een heVlge ~
greep haar asn.. ToeD. zg er
e\'enwel. weer aan dacht. hoe
schande1i,jlr. Bertrand ha.ar 00..
handel~ had, kwam haar..wz:ok
weer 00ven en spoedde z:g mch
V'OOI'L
Zij kon Diet anders, Zij :moest
met hem afiekeneD., nu zij zijn
boozeD. toeteg doorzien had Oak
zijn ouders zouden. vemem~
hoe.zwaar hij-.zie&:aan haar E:!l
haar kind bezondigd had:
Zij moest Bertrand ~
hoe diep zij hem· vera.chtte.
Bij.mu wd:en. dat J:ij hem
doorz:ien.had. Ea. clan wilde zij

.[St~:E~:sE:;e~ . =~:=!~;$.I~~:~~I:~~~:;I==i:~~ ~~-·~~=I5.:5'-~a.::
~"
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schonken.
Ongestoord.', trad zij liet huis
blnnen, wa~ aUes _er even fee&teIUk uitzag.' De gangen' waren
met bloemen versierd. In de
hoeken·'stonden 'prachUge planten en op de trappen bigen kostbare loopers.
Verbijsterd kook zij om zich
heen. Haar bart began onstuImig te . kloppen. Het leek, wel
alsof hier' een groot feest gevierd wenl. Besluiteloos bleef

Or i gin eel e

BYBIlSHARP

zij staan.
Wat nut
Daar naderden voetstappen.
ZIj schrikte.

Een bedieDoc kWllD1
baar toe. Venvonderd
de onbekende aan, die
bleek en zwak uitzag. Wat
zij bier?
Zij droeg geen feestkleederen
en beboorde dill' ruet tot de genoodigden.
- Wat wilt gij bier? vroeg
hij een weir.ig uit de hoogte. Zij
keeli bem smeekend aan.
- l k moet tnijnheer Bertrand
de Boncourt spreken, en weI
dadelijk!
_ Dan moet gij een anderen
keer terugkomcn. Mijnhee-r is
vandaag niet I'oor u te spreken,
daa.r hij bruiloft viert.
Sprakeloos keek Suzanne
bem aan. Het drong pas langzamerband tot baar door. Toen
week zij, doodsbleek van ant·
steltenis, achtcruit.
_ Wilt zegt gij sUet zij uit.
Viert hij bruiloft? Dat is oomogelijk!
Zij leundc tegt·n den muur,
daar tij and~rs vreesde te val·

len,

De bedicnde werd ongeduldig, Hij had nog z66veel te
doen, dat hij wcrkelijk geen tijd
bad om zich door cen onbekcnde ie latcn opbouden.
- Ik zeide u reeds dat bij
bruiloft viert en voor niemand
tc spreken is! Kom ecn anderen
Ket't maar tcrug!
Hlj \'aUe de bC"cnde \'rouw
bij den ann en duwde hRltt de
deur uiL
Suzanne wa); ccn onmacht
oabij. In hllar hoard warrelden
de gedachtA:>n door elkaar. Zlj
voellU! wC<'r de slekende pijn
&an de Itl:lpen, die zij zoolang
een pwt.r passen had gedaan,

VULPOTLOODEN EN VULPENNEN
MET

VERKOOPEN WI] IN DE WEEK
niel bespeurd had. Nadat zij
een paar passen had gedaan,
zakte zij ineen.
Alles draaide baar voor de
oogen, Was bet geen benauwende droom? Had die man werke~
lijk: gezegd, dat Bertrand voor
niemand te spreken was, omdat
hij bruiloft vierde?
Krcunend mstte zij met beide
handen nnar de slapen. Zij had
ontzettcnde pijn in de hersenen.
Vcrward kcek zij om zicb heen,
alsof zij nauwclljks nog wist
waar zij was,
Geruimcl\ tijd vcrroerde zij
zich niet. Om haar been was
het doodstll.
IntusBchcn was Cnrola gereed gekomen. In triomf werd
de bruld door mevrouw de Bon~
court naar het salon geleid.
Sncl ging Bertrand naar Carola toe, kuste banr en keek
baar Iltralend van bewondering
aan,
Het geJuk bedwelmde hem.
Deze jonge, schoone vrouw was

van beden af de zijne.
EindeJijk was het tijd am
naar de kerk tc gaan.
De familieleden gingen voor·
uit. Daama bood Bertrand zijn
bruid den ann en drukte den
bare hartstocbteli,jk tegen zicb
aan. De uitdrukking op zijn gelaat getuigde duidelijk van zijn
gevoelens.
Zij glimlachte hem half beschaamd toe, Zij was zoo ge·
lukkig!
Terwljl zij de trap afgingen,
fluisterde hij Carola teeder toe!
- Wilt zijt gij schoon, liefste! Nog eenige uren, dan zijn
wij aIleen.
Beschroomd boog zij 't kopje
Zlj verUeten het huis en begayen zich naar bet wachtende

VAN

De Eversharp fabrieken
brengen steeds het nieuwste
en het is altijd ons streven
geweest om geregeld een
complete voorraad te hebV
~~:~~1~~:~? i~ bend van aIle leverbare
"!>.~.''''< "/' ~;,."",,
.IE mo ellen.

~~

~-- :~~

Binnenkort verwachten
wederom een groote

. .<~%~g:l wij

zending

der

OKl)elo41iJj1t

oe.P~-·

Maar wat was d8.t?
Verschrikt bleven zlj staan.
Ecn vrouw kwam toegesneld en
- Stuur dadelijk iemand
versperde hun den weg.
- Bertrand,
ongelukkige, naar de politie! Deze vrouw
wat gaat gij doen? WUt gtj nag is ontsnapt uit bet krankzinnigengesticht van dokter Salmon
;:idre~ij~al.w~:arh:~~e~~a~:t
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teg.ett.

meer zonden op uw geweten laden? klonk een schclle stem.
Even was Bertrand zijn zelfbeheersching totaal kwijt. Verbijsterd keek hij op Suzanne

rijtulg.

_ _ _ _ _ _ _ _ _..c.._ _ _ _ _ _ _ _ _' -_ _ _ _ _ _ _ _ _
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laatst uitgekomen

serie

en

teneinde hiervoor plaats te maken hebben wij
besloten onze voorraad van enkele soorten
aan te bieden tot ongehoord [age prijzen.
Voor deze buitengewone gelegenheid

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Onbannhartig keek bij de
ongelukkige nan cn bemerkte
dat zlj een onmacbt nabij was.
- Kom,
lieveling, vrees
niets, zelde bij tot zijn blooke,
bevende bruid. Ik zal u straks
ruJes ophelderen.
Terwiji twee bedlenden de
bewuate100ze Suzanne nllar binnen droegen, gelcidde Bertrand
earola baastig naar bet rijtuig.

Eversharp

Voor een
Waarde

IN VEnJ.GE HAVEN.
Korten tljd bracht Nora nag
met haar verloofde te Parijs
door. Zij trokken partij van een
paar fruale herstdagen om naar
buiten te gaan en eenige landgoederen te bezicbt1gen, die te
koop werden aangeboden. Als
zij van de reis terugkwamen,
zouden zij daar hun intrek nemen.
Reeds spoedig hadden zlj iets
gcschikts gevonden te Belrose.
Het was, vlak bij bet bosch,
heerlijk gelegcn en omgeven
door een uitgestrekt park.. Zij
waren er beiden vcrrukt over
en besloten het dadelijk te koo~
pen.
Bendalon straalde van geluk.
Hij v.erIangde reeds naar den
tijd, dien hij bier met zijn aangebeden Nora zou wonen, am
zijn laatste levensdagen in wede te slijten.
De koop was spoedig geslo~,

van

(1:Wee

q"ctdeH.)

lB~~I~[JJ
Iedere

I kooper
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of Vulpotlood (of van
krijgt zijn aankoop Gratis

fabrieken te Chicago, de
Bovendien ontvangt de

toestemming verktegen om bij uitzondering
een speciale Eversharp - Reclame aanbieding
dezeaanbi~ding

vermelde

modellen worden .·de standaardpJ:ijz;en onv~anderd ' gehandhaafd.
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EVERSHARP
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Eversharp gebruikers

HET AANTAL

SERlE ZOe.
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VAN F 3~
NU F
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IN 5 DESSINS

l~

Marion had intusschen een
.klein maw bereid.
bel~t

t. ORIEKSCH
2. GOUD MET ZWART
3.
.•
•
ZWART OMRINOD
3. GEHEEL EFFEN
5. VISCHORAAT DI!SSIN

Een potlood voor Uw
Leven!

ruoest voortdurend Ran Jerome
en Ran haar ceraten huwelijka-

de.ta'!e~J.n~n

Nlemand was gelukkiger dan

Bendalon. Het was voor hem
~n heerlijk vooruit.z.icht, Nora
nil altijd bij zich te hehben en

z\]n dagen niet meeT zoo eenzaam te moeten doorbrengen.
AI zau deze vreugdc ma.ac van

Meld Pontier bij het afschied
de hand van Nora vast.
- De Hemel regene 11, zeide
. zacht. Ik hoop d.'\t gij nu eineen kalm geluk zuit Yin-

14 KARAATS GOUD

druktc zij hem de
wist dat b~ haar. zan

800RTEN

F LEX I B L E
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3 IOORTE" MANIFOLD
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HINOOE

en tracblto hem tot het
te beuren.
legde
af, maar

o,",,,',"ouwd;
hier en daar
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133 STUKS
EVERSHARP
GOLDSEAL
VULPENNEN
SERlE 86 ( MODEL
PRECIES

VAN F 17.!!

ALS )
AFBEELD.

1. • ROZENHOUT

PAARLMOER

VAN f 12:50
THANS f 8.75

BIJBEHOORENDE
POTLOODEN

(SERIE4

2)

EVERSHARP
VULPENNEN
SERlE 84 m:~m

6. DIEPBLAUW

VOORRADIG IN
8 K LE U R E N.

f
THANS f
VAN

10.-

5.- .

BETROUW:BARE
di ~ns~e n

kiln , men a.lleen

ve'wD~ltten vlln sen ~en die
tege~ ' :!ang'dutig 'gebruik
besti nd Is: 'Soliditelt is een

der

hoof~kenmerk.n ' vat:!

de · ~"e.rsharp.

dag uit,

~:~~el~~~~

achten. Zij begrepen elkander
volkomen.
TI.! Luzern wilden :,r,ij ccnigen
tijd doorbrengen. Zij huurden
e(~n kleine, gczclligo
;
ullzag op hel
kon Jo'redet ic op de
ten kijken naar hcl
keer, dat cr op
hcerschte.
H.Ij werd hier zichtba.a.r. stu.""
ket en Nora bcgon er ook weer
vec! ootcr uit te zien. Hier wilden tlj de geboorte van hel

llE"I[ WR~1JJIj A\IJRIP'~

ROEM

WIJO EN ZIJO VERBREIO

Geen beter
geschenk dan
een Eversharp
_____________________________
If'if.~~5555§55~§5555~§§§§55~§~i55iii!

afWllchten.

Nora verhcugdc cr
!it Ule op en Frederic wag
blij alsof het Y.ljn cigen
wnD. Hij wist dat het Nora
(](;:1008 zau stellen \'oor nIles
wat z.lj In dit huwelijk ontbeer-

mB

1. JADE GROEN
2. ZWART EN PAARLMOER

3.
4.
5.
6.
7.

ROZENHOUT
DIEPBlAUW ·
.KORAALROOD
DIEPZW ART
. ROO.D
,8. ZWART

120STUKS
BIJ9EHOORENDE POTLOODEN
SERlE 40:
.

VAN f 8:15 THANS f4.50

besptcken, zoodat .
vcrgat dat het trial .
was, dat zij verwaehttc.
Intusschen was de winter
aRogebroken.
Na Kerstmis schonk
hilt leven aan een flinken
gc-n. Met ·vreugdetraneo
groette zij hem en dacht aan
rome. Ais die zijn zoon eens kon
rieD...

Een werkelijke vader kon zich
niet meer verheugen over den
kJeme dan Frederic. Het ant·
roerde Nora diep, nls bij soms
nanst bet bedje zat en speeJde
met de kleine vingertjes.
Z\j

was

reeds spoedlg weer

staat am op te stun. Hoe beer·
lijlt, dat zij baar lleveling ze1f
kon voeden !
Een paar weken later reisden
zij nllar Nizza om daar, in bet
zonnige Zuideo. van de lente te
genieten.
Nora. had nog niet veel van
de were1d gezien. Zij kon de
beerUjke natuur niet genoeg be'Wonderen. vooral daar Frederic
bruu- -Dog op allerlei bezi.ens·
waardigheden

IN REURIGE

scbeen

zich

met
FLUWEEL
gevoerde
ETUIS

ook voor U hebben
wij een Eversharp
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Modellen Serie 64

a ls hierhoven
afgebeeld.
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Precies als de 84serie.
hierna ast afgebeeld

EVE. R S H A R P

echter met ring aan de:

~p

YOOR ELKE HAND

eveneens

EN

in

van
thans

ELKE BEURS
f 12.50
f 7.50

HOE
BESCHEIDEN

00 KI

oproerkzaam

maakte. •
. Menigeen sloeg hen gade als
zij door de stad wandelden.
Welk een tegenstelling,
flinke gezonde vrouw
rozige kindje. en
bleeke. zieke

~VEBSB!BPS

WOBDEN
GELEVERD

h~m

GOLDSEAL

2. DIEPZWART
3. JADE GROEN
4. BRONS GROEN
5. ZWART EN

HEBBEN

de:.
AJ hlUlr kleine zorgen
zij met hem. AUes kon

THANS f 11.VOORRADIG IN
DE VO'LGENDE 6
KLEUREN.

~n

bet den t.ieke anders te
z<oer roll vermoeien. Nora zorgde trouw voor hem. Hij voelde
zich in den .z.evenden hemel en
drukle haat vaak dankbaar

BENADERING

MILLIOENEN OVER DE
GEHEELE WERELD

gclukkig geweest.
Twee uur na het feest maal
het paa.r. DJep ontroerd

Penpunien /

GEMAAKT VAN

,

IN GEBRUIK
KUNNEN WI} ZELFS NIET Bl}
AANGEVEN

kortcn duur zijn, hij was dan
lenminstc eenmaAi werkelijk

MAKEN lilT
Verschillende

wonder, dat :

droefgeestig was ? En t6ch was
loU zoo oneindig dankbaar. dat
zlj in Frederic cen trouw bescbermer had gevonden.

U KUNT EEN KEUS
/4

was de eenige reestelijk·

Nora was stil en bleek. Zij

lO.OOOden
EXEMPLAREN
VAN DIT MODEL
OVER
DE GEHEELE WERELD
IN GEBRUIK

IN
NEDERLANDSCH INDIE

bijbehoorende Potlooden

van
thans

f 8.75
. f -t•.,....

/

stOren.
Het eerste oogenblik schrikte Nora hevig; ztl- daeht natuurlljk ~~t ~Je,t;ome er oak bij
ZOll zijn." Zij .tag h~m echter
niet.
Twee dames;' die
op de bank zaten,
rence oak in het
- Kijk eens,
claar is die blonde
nit Monte-Carlo

reis gegaan. Na tirie welten
hij aUeen teruggekeerd en leef~
de 11U ee11zaam op het kasteel.
Men zeide dat hij verbitterd
was en met niemand omging.
Wat er voorgevallen was, bleef
voor de buitenwere1d een ge-

:~~ ~!l a~jeen

he~ ablte

bare japonDG!n, maar
haar heele optreden!
_ Ik heb gehoord, merkte
de andere op, dat zij van haar
man gescheiden leeft en zich
hier goed amuseert. In het
Casino te Monte-Carlo wordt
zij vaak aan de speeltafel
zien. I{ort geleden,
daar was, zag ik
bedragen winnen, die
kalm opstreek.
_ Hoewel er te
vele elegante dames
gint men reeds over
spreken. Zij schijnt er
beetjc aJ te bar op los
Nora keek Florence
poos na. Haar hart
stuimig.
Zooeven had zij
Floren~e gescheiden
man lecfde. Was dit
zoo snel mislukt? D,
had Jerome niet tijdig
hoe slecht Florence
moest hij zwaar
deze vergissing.
Daar Frederic
wat moe
leen met het
Nu keerde zij
Ujk terug naar
hart bij hem wt te
stelde immers belang in
wat haar betrof.
Opgewonden kwam zij..
nen en vertelde hem wat ZIJ
uen en gehoord bad.
_ Laten wij' yan hier gaan,
Frederic! zeidc zij smcekend. Ik
wi! Florence niet meer ontmoeten! Als zij het kind zag, zou
zij misschien begrijpcn dat bct
de zoon van Jeromc is, en dat
wil ik voorkomcn! Niemand
mag het weten! Hij mag mijn
lic\"eIing niet wegncmen, dat ZOIl
ik niet kunnen vcrdragen!
Zij drukte den klei~c stevig
tegen zich en barsHe m tranen
uit zoodat Frederic mocite
had, baar weer tot bedaren te
brengen.
_ Goed, antwoorddc bij, margen gaan wij naRr Beaulieu.
Daar i1i het lang zoo drnk nlet
als hier. Woes maar kalm, Nora hot kind zal niemand van u
w~Domcn! Misschien zict gij
li')orence nooit terug.
Dcze ontmocting had Nora
zeer aangegrepen. De oude
smart ontwaakte weer. Den heelen dag bleef zij stU en in zichzeIr gekeerd.
"Ran zij den graaf nog altijd
niet vcrgeten? vroeg Frederic
zich a[. Bemint zij hem nog?"
Hij was evenwcl te fijngevacJig om deze waag uit te spre-

~:~. hij

wilde haar geen

pijn

In alierijl maakten zij tocbcreidselen om naar Beaulieu tc
vcrtrekken.
In de stilte en rust kwam NoTn eindelijk weer tot kalmtc.
Zij dacht echtcr .vccl aan Jcrome, die wederom bitter toleurgestcld was en eenzaam te
Valmont woonde. Hoe gclukkig
had hij kunnen zijn, als zij bij elkaar waren gebleven! Dan leef~
den zij nu gelukkig tezamen en
Jerome zou in zijn zoon al zijn
wenachen vervuld zien.
Nora had haar stiefmoedcr
vao haar huwelijk op de hoogte
gebracht en daarbij verzocht
weer iets over Suzanne te schrijYen. Van het kind had zij echter met geen woord gerept. Zij
wilde verhinderen dat het Jerome ter oore kwam.
In den brief had zij aileen vermeld dat zij am gezondheidsredenen met hasr man op reis
was gegaan.
De-gravin had spoedig geantwoord en veel gelukwenschen

i

leed Nora om Jerome, hoewel .ztJ het angstvallig
voor FrederIc trachtte .te verbergen. Hij las echter In haar
ziel als in een opengeslagen
boek en Ieed met haar mee,
deed aIles om haar op teo vr?:Olijken, hetgeen hem ook dtkWlJls
gelukte.
De kleine was in den Burgerlijken Stand ingeschreven . al~
Robert Hugo Belldalon. ZlJ
noemden hem bij verkorting
Rob. Welk een troost was het
voor Nora, dat haar kind een
naam had, zooda er voor het
oog van de \Vereld geen .~I?et
op rustte. Daarvoor was ZlJ 1mmers wederom getrouwd, een
stap die hen nu allen tot zegen
strekte.
.
Nora was overgeIukktg dat
Frederic zich zoo goed vael~e.
De doktoren verwanderden zlch
over den stilstand van zijn ziekte, De milde lucht van het warme Zuiden werkte gunstig op
zijn longen en het kalme geluk,
dat Nora hem schonk, kwam
zijn heele gestel ten goede.
Helaas, bet was maar van
korten duur.
Een lichte verkoudheid ve~:
ergerde zijn toestand weer. HiJ
hoestte en had hooge koorts. De
dokter maakte z~ch 0l!gerust :!'
ried hem aan, hier met te bh]'
ven.
De ecnigc gcdachtc van Fre·
deric was, niet in den vrcemdo
to sterven.
ToeD Nora eens op 'n morgen
bij hem zat, vatte hij smeekend
lmar hand.
- Zou hel u zwaar vallen,
Nora, afschcid te nemen van
het zorulige Zuiden?
Zij scbudde verwonderd het
hoot'd.
- Ik vcrlang naar huis terug,
ging hij voort. De pracht van
de natuur begint mij langzamerhand te vennoeien. Als ik
aan ons heerJijke landgoed bij
Bclrose denk, overvalt roij bijna
hcimwec.
Nora glimlachte.
- Gij mocst cens weten, Frederic, hoe ik in stiite naar huis
verlangd heb. Ik hob hier zoo
weinig te doen. Bovendien hob
ik mecr dan genoeg van het hotcllcven. Thuis kunnen wij het
onH zoo gczellig maken als wij
willen. Dan zult gij u ook weer
beter voelen.
Zij waren het wederom volkomen eens. Een stille blljdschap was ovcr Nora gckomen,
terwijl zij toebercidselen voor
de reis trof,
Dc hoop, spoedig thuis te

~~~' t~~~~~ed ~e:~~e~~et~~.

op

Op reis zelf hield Frederic
;dch £linker dan Nora gedacht
had.
Het was een heerlijke zomerdag toen zij te Belrose aankwamen. Daar wachtte hun een
aangcname veITassing.
PonticI', die wist dat zij' dien
dug thuiskwamen, antving hen
aan het station met Willy. Dat
was een vreugde! Willy kon
maar lliet genoeg naar kleinen
Rob kijken.
Het landgoed was feestelijk
versierd. Pontier had voor het
personeel gezorgd en dit had
alles voor de ontvangst in gereedheid gebracht. Overal zag
het er even gezellig nit.
Toen zij eindelijk aan tafel
zaten, moest Nora vertellen wat
zij gezien en beleefd hadden.
Het viel haar op, hoe stH
Frederic was. Zij zag dat hij
zich soms dwingen moest, aan
het onderhoud deel te nemen.
- De reis sehijnt hem toch
weI wat erg vermoeid te hebben,

DEd
WIJZEN
UIT HET

OOSTEN

_ Wilt gij niet liever ~:
bed gaan, Frederic? vroeg ZlJ.
Gij moet eens goed mtru.sten.
Hij wilde antwoo:den, richtte
zich wat op, maar VIel kreune~d
terug in de ku.ssens. Angstig
boag Nora zich over hem hee~.
Tot haar ontsteltenis zag zlJ,
dat bij het be)',o'"Ustzijn verloren
had.
"Barmhartige .vader, riep een
stem in haar bmnenste, neem
hem niet van mij weg! Door
hem heb ik geleerd, weer vrede
met het leven te hebben!"
Zij droeg haastig een bediende op, onmlddellijk een dokte!:
op te bellen, Daarna, stelde zlJ
rules in het werk om Frederic
weer bij te brengen.
el
"Wilde bij daaro~ zoo
naar huis 1 dacht ZlJ wanboptg.
hier sterven? Hemellaat mij hem behou~

ZOUDEN
EEN
DERGELIJKE
AANBIEDING
NlET

VOORBIJ

ru:

naast Frederic op de

LATEN GAAN.

zond een innig gebed

EEN STRIJD TUSSCHEN
TWEE VROUWEN.
Florence had zorgvu1dig toi·
gemaakt en stond nu voor
spiegel om te kijken of aIordc was. Over een half
ZQU Vincent Landel haar
komen bezoeken en zij wilde
hem nog meer betooveren dan
zij. reeds had gedaan.
Een
duivelsche
glimlach
speelde om haar Iippen.
.

OOK BATAVIA
WEET EEN
VOORDEEL TE
WAARDEEREN

he~~o~~e;:ne~: \~~~~! h~:c~~

zij hoonend. Ik zal het hem betaald zetten, dat hij mij destijds
versmaadde. Hoe verliefder hij

wordt,met
-deshem
te meer
zallkikstem
den
spot
drijven.
or schijnbaar in toe, hem naar

-, !
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nu hebben wij elkaar nies meer
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Florence zicb

pijnlijk getroffen, toen zi;j het
bleeke gezicht zag van het jonge vrouwtje" dat haar diep
treurig aankeek.
Dit gevoel verdween echter
weer spoeciig. Trotsch wierp zij
het hoafd in den nek.
- Wat verschaft mij de eer
van uw bezoek, mevrouw?
vroeg zij spottend.
(Wordt Vervolgd).
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